


หลักการและเหตผุล 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร  ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ก าหนดไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมีทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  และความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคคล (Tacit 
Knowledge) อาทิ เทคนิคของการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา  
แนวคิดและวิธีการจัดการงานวิจัยของนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จ การบริหารจัดการหลักสูตรและโครงการที่ประสบความส าเร็จ 
ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน  ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้คนในองค์กรได้เข้าใจและ
เรียนรู้จากกันและกันผ่านกระบวนการของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ (Community of 
Practice) จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่น าพาให้หน่วยงานพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง   

เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ ด าเนินการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมความส าเร็จของวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของคณะฯ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  คณะเภสัชศาสตร์จึงมีแนวคิดในการจัดการความรู้ของบุคลากรสายต่างๆ ของคณะ
ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย มาพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และรวบรวมให้เป็นระบบ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร อาทิ การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
รวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร สามารถน าความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ได้จากการ
จัดการความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาตนเองและองค์กร ท าให้การด าเนินงานของ
คณะบรรลุตามวิศัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้การด าเนินงานการจัดการความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความส าเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน อันเป็นการพัฒนางาน พัฒนาตนเองและพัฒนา

องค์กร 
3. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ที่มีอยู่ในองค์กร หรือมีความจ าเป็นต่อองค์กร  ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัว

บุคคลหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ เผยแพร่ รวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ให้บุคคลภายในและ

ภายนอกคณะได้ใช้ศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนางานได้  
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

1. มีการถอดบทเรียน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ทุกกิจกรรมตามแผน เผยแพร่บน
เว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์  

2. มีการน าองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ที่ได้จากกิจกรรมตามแผนมาปรับใช้ในการปฏิบัติการจริง
อย่างน้อย 1 เร่ือง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี    

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

สถานที่ด าเนินการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลุ่มเป้าหมาย:  

คณาจารย์ และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   



แผนการดําเนินงานการจัดการความรู ้ประจาํปีงบประมาณ 2564 

แผนการจัดการความรู้ที่ 1  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  มีความโดดเด่นด้านการบริบาลเภสัชกรรม โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิ ตเวช เภสัชกรรมปฐมภูมิ วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 
2. พัฒนาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีทักษะการท างานในเชิงรุก  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิ

ขององค์กร บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ 
UBU-LMS 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ 
UBU-LMS  
 

- ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การใช้ระบบ 
LMS เช่น  Moodle/Google 
classroom/ CourseVille 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ และบุคลากร
งานคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
เป้าหมาย    
- มีแนวทางการพัฒนาระบบ 
LMS  เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนของคณะเภสัช
ศาสตร ์

- มีการพัฒนาระบบ LMS  
เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนของคณะ
เภสัชศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 

 
 

ต.ค.63- 

ก.ย.64 

 
 

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

2. การจัดการห้องเรียน การออกแบบการ
จัดการเรียนกรู้ การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ Micro-Teaching 
วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาการจัดการห้องเรียน การ
ออกแบบการจัดการเรียนกรู้ การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ Micro-Teaching 

- อบรม กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์  

มีการพัฒนาการจัดการ
ห้องเรียน การออกแบบ
การจัดการเรียนกรู้ การ
เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ Micro-Teaching 
เพิ่มมากขึ้น 

ต.ค.63- 

ก.ย.64 

 

 

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0kp-LkpjYAhVIo48KHVrYBYUQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mycourseville.com%2F&usg=AOvVaw3KQIRGVkjk_buyFhIWLoH-


องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Problem Based Learning 
วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Problem Based Learning 

- อบรม กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์  

- มีการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
Problem Based 
Learning เพิ่มมากขึ้น 

ต.ค.63- 

ก.ย.64 

 

 

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Gamification 
วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Gamification 

- อบรม กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์  

- มีการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้  
Gamification เพิ่มมาก
ขึ้น 

ต.ค.63- 

ก.ย.64 

 

 

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

5. แนวทางการบนัทึกเกรดนักศึกษาใน
ระบบ REG  
วัตถุประสงค ์
เพื่อได้แนวทางในการบนัทึกเกรด
นักศึกษาในระบบ REG ได้อย่างถูกต้อง 

- ถอดบทเรียนและประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
 

  

กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์ และบุคลากรใน
กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 

 

- อาจารย์และบุคลากรที่
เก่ียวข้องทราบแนวทาง
และเทคนิคการบนัทึก
เกรดในระบบ REG ได้
อย่างถูกต้อง 

ตุลาคม 2563 

 

 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6. แนวทางการจัดท าแบบสอบถาม VOC 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 
วัตถุประสงค ์
เพื่อได้แนวทางในการจัดท าแบบสอบถาม 
VOC และการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สามารถน าผลที่ได้มาปรบัปรุงการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

- ถอดบทเรียนและประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
 

  

กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์และบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับ VOC ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 

 

- ได้แบบสอบถาม VOC 
ด้านการผลิตบณัฑิตทีท่ี่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ที่เก่ียวขอ้งและสามารถ
น าผลที่ได้มาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตุลาคม 2563 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 

  



แผนการจัดการความรู้ที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)  
1.สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อผลิตผลงานวิจัยคุณภาพในระดบัชาติและนานาชาติ   
2.พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจยัหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพือต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณชิย ์ หรือยกระด้บคุณภาพชีวิตของประชาชน  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย  
วัตถุประสงค ์
เพื่อหาแนวทางการขอทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก  

- ประชุมถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ทีส่นใจ จ านวน 
15 คน 
 
 

-  มีแนวทางการขอทุน
สนับสนนุการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ต.ค 63.- 
ก.ย. 64 

 

งานวิจยั 
งานประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 
 

8. แนวทางการท า systematic 
review/metanalysis 
วัตถุประสงค ์
เพื่อได้แนวทางในการท า systematic 
review/metanalysis 

- ถอดบทเรียนและประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ทีส่นใจ จ านวน 
15 คน 
 

- ได้แนวทางทางการท า 
systematic 
review/metanalysis 

ต.ค.63- 
ก.ย.64 

 
 

-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-กลุ่มวิชาเภสชัเคมี
และเทคโนโลยีเภสัช
กรรม 

9. แนวทางและวิธีการท า Response 
surface methodology 
วัตถุประสงค ์
เพื่อได้แนวทางและวิธีการท า Response 
surface methodology 

- ถอดบทเรียนและประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ทีส่นใจ จ านวน 
15 คน 
 

- ได้แนวทางแนวทางและ
วิธีการท า Response 
surface methodology 

ต.ค.63- 
ก.ย.64 

 
 

-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-กลุ่มวิชาเภสชัเคมี
และเทคโนโลยีเภสัช
กรรม 

10. แนวทางการท า Modeller 
วัตถุประสงค ์
เพื่อได้แนวทางการท า Modeller  

- ถอดบทเรียนและประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ทีส่นใจ จ านวน 
15 คน 
 

- ได้แนวทางการท า 
Modeller 

ต.ค.63- 
ก.ย.64 

 
 

-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-กลุ่มวชิาเภสชัเคมีและ
เทคโนโลยีเภสชักรรม 



องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

11. การใช้ Reference manager 
วัตถุประสงค ์
เพื่อได้แนวทางการใช้ Reference 
manager 

- ถอดบทเรียนและประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ทีส่นใจ จ านวน 
15 คน 
 

- ได้แนวทางการใช้ 
Reference manager 

ต.ค.63- 
ก.ย.64 

 
 

-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-กลุ่มวชิาเภสชัเคมีและ
เทคโนโลยีเภสชักรรม 

12. การค านวณจ านวนตัวอยา่งที่ใช้ใน
การทดสอบ in vivo, in vitro (G power 
การก าหนด sample size 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อทราบแนวทางการค านวณจ านวน
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ in vivo, in 
vitro (G power การก าหนด sample 
size 

- ถอดบทเรียนและประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ทีส่นใจ จ านวน 
15 คน 
 

- ได้แนวทางแนวทางการ
ค านวณจ านวนตัวอย่างที่
ใช้ในการทดสอบ in 
vivo, in vitro (G 
power การก าหนด 
sample size 
 

ต.ค.63- 
ก.ย.64 

 
 

-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-กลุ่มวิชาเภสชัเคมี
และเทคโนโลยีเภสัช
กรรม 

 

  



แผนการจัดการความรู้ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การบริการวิชาการ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 
1. สร้างสรรค์งานบริการวิชาการและนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน ชุมชนและสงัคม ในเขตอีสานใต้และอาเซียน อย่างเป็นรปูธรรมและยั่งยืน โดยเน้นการบริบาล
ทางเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ีให้แก่ผู้ป่วยสูงวยั และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการทางเภสัชกรรม 
2. พัฒนาหน่วยบริการวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้มีความเข้มแข็ง 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่            
ความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

13. แนวทางการจัดอบรมระยะสั้นการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 
วัตถุประสงค ์
เพื่อได้แนวทางในการจัดอบรมระยะสัน้ที่
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

- ถอดบทเรียนและประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์และบุคลากรที่
เก่ียวข้อง จ านวน 15 คน 
 

- ได้แนวทางและรูปแบบ
ในการจัดอบรมระยะสัน้
ด้านการบริบาลเภสัช
กรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

พฤศจิกายน 2563 -งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-กลุ่มวิชาเภสชักรรม
ปฏิบัต ิ

 

 

  



แผนการจัดการความรู้ที่ 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  บรหิารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 
1. สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Branding and Recognition)   
2. พัฒนาระบบบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่            
ความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

14. แนวทางการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ของสายสนบัสนุน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการพฒันาศักยภาพตนเอง
ของสายสนบัสนุนให้เป็นรปูธรรมและ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

- ประชุมถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
 

-  ได้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การปฏิบัติงานของสายส
นัยสนนุ และสามารถ
น าไปร่วมน าเสนอในเวที
ระดับชาติได ้

ต.ค 63.- 
ก.ย. 64 

 

- งานประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 
-งานบุคคล 

15. แนวทางการการเขียนหนังสือราชการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางในการเขียนหนงัสือ
ราชการ 
 

- ประชุมถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
 

-  บุคลากรสามารถเขียน
หนังสือราชการได้ถูกต้อง
ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตร ี
 

ต.ค 63.- 
ก.ย. 64 

 

งานประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 

16. หลักเกณฑ์การขอท าลายหนังสือ
ราชการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อทรายหลักเกณฑ์ในการขอท าลาย
หนังสือราชการ 
 

- ประชุมถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
 

- บุคลากรสายสนับสนุน
ทราบหลักเกณฑ์ในการ
ขอท าลายหนังสือราชการ
ได้ถูกต้อง 

มีนาคม 2564 -งานประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 
- งานบริหาร 



งบประมาณในการด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   
     - อัตรา 600 บาท/คน/ชั่วโมง x 1 คน x 2 ชั่วโมง) 1,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนกิจกรรมที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต     
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อท่ี 5 (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 40 คน x   1 มื้อ) 600 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อท่ี 6 (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 15 คน x 1 มื้อ) 225 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนกิจกรรมที่ 2 ด้านการวิจัย   
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อที่ 7  (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 15 คน x 1 มื้อ) 225 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อท่ี 8 (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 15 คน x 1 มื้อ) 225 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อท่ี 9 (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 15 คน x 1 มื้อ) 225 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อท่ี 10 (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 15 คน x 1 มื้อ) 225 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อท่ี 11 (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 13 คน x 1 มื้อ) 195 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อท่ี 12 (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 12 คน x 1 มื้อ) 180 บาท 
  - ค่าถ่ายเอกสาร (อัตรา 0.50 บาท/หน้า x 200 หน้า) 100 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนกิจรรมที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ   
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อท่ี 13 (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 15 คน x 1 มื้อ) 225 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนกิจรรมที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ   
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อท่ี 14 (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 35 คน x 1 มื้อ) 525 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อท่ี 15 (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 35 คน x 1 มื้อ) 525 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อท่ี 16 (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 35 คน x 1 มื้อ) 525 บาท 

รวมทั้งสิ้น 5,200 บาท 
(-ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-) 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถน ามาถัวเฉลี่ยกนัได้ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1) คณะเภสัชศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
2) เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร อันก่อให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาตนเองและองค์กรอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามที่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
 

  



 



 

ผลการดําเนนิงานการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2564 
 

แผนการจัดการความรู้ที่ 1  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  มีความโดดเด่นด้านการบริบาลเภสัชกรรม โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิ ตเวช เภสัชกรรมปฐมภูมิ วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 
2. พัฒนาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีทักษะการท างานในเชิงรุก  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิ

ขององค์กร บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การบันทึกคะแนนและตัด
เกรดโดยใช้ระบบ REG 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้อาจารย์บันทึก
คะแนน จัดท าเกณฑ์การให้
คะแนน และตัดเกรดผ่าน
ระบบ REG อ านวยความ
สะดวกแก่อาจารย์ในการ
บันทึกเกรดของนักศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา และ
ลดปริมาณการใช้กระดาษ
ในการบันทึกเกรด โดย
สาระส าคัญของการบันทึก

- ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การใช้
งานระบบ REG ใน
เมนูค่าง เพื่อรองรับ
การสืบค้นข้อมูลของ
กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
เช่น งานกิจการนัก
ศึกษ งานฝึก
ปฏิบัติงานวชิาชีพ 
เป็นต้น 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ และ
บุคลากรงาน
วิชาการ งาน
กิจการนักศึกษา 
งานพฒันาวิชาชพี 
เป้าหมาย    
- อาจารย์สามารถ
ใช้ระบบ REG ใน
การจัดการเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน
และนักศึกษา การ
สิบค้นข้อมูลเปน็ไป

อาจารย ์

จ านวน 18 คน 

บุคลากร 

จ านวน 4 คน 

- อาจารย์และ
บุคลากรที่
เก่ียวข้องทราบ
แนวทางและ
เทคนิคการ
บันทึกเกรด และ
การใช้งานต่างๆ 
ในระบบ REG ได้
อย่างถูกต้อง 

29 ต.ค.64 
 

รวมทั้งสิ้น 22 คน 
1. เผยแพร่ทางเว็บไวต์ 
http://www.phar.ubu.ac.th 
2. อาจารย์และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทราบแนวทางและ
เทคนิคการบันทึกเกรดใน
ระบบ REG ได้อย่างถูกต้อง 

- งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
- งานวชิาการ 



 

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

คะแนนและตัดเกรดโดยใช้
ระบบ REG  

ในแนวทางเดยีวกัน
และถูกต้อง 

2. การจัดการห้องเรียน การ
ออกแบบการจัดการเรียนกรู้ 
การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ Micro-Teaching 
วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาการจัดการ
ห้องเรียน การออกแบบการ
จัดการเรียนกรู้ การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ Micro-
Teaching 

- อบรม กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์  

 มีการพัฒนาการ
จัดการห้องเรียน 
การออกแบบการ
จัดการเรียนกรู้ 
การเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ Micro-
Teaching เพิ่ม
มากข้ึน 

ต.ค.63- 

ก.ย.64 

 

 

 ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

3. การจัดการเรียนการสอน
แบบ Problem Based 
Learning 
วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนแบบ Problem 
Based Learning 

- อบรม กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์  

 - มีการ
พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ 
Problem 
Based 
Learning เพิ่ม
มากข้ึน 

ต.ค.63- 

ก.ย.64 

 

 

 ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

4. การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ Gamification 
วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ 
Gamification 

- อบรม กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์  

 - มีการ
พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้  
Gamification 
เพิ่มมากขึ้น 

ต.ค.63- 

ก.ย.64 

 

 

 ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 



 

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

5. แนวทางการบนัทึกเกรด
นักศึกษาในระบบ REG  
วัตถุประสงค ์
เพื่อได้แนวทางในการบนัทึก
เกรดนักศึกษาในระบบ REG 
ได้อย่างถูกต้อง 

- ถอดบทเรียนและ
ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  
 

  

กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์ และ
บุคลากรในกลุ่ม
งานที่เก่ียวข้อง 

 

 - อาจารย์และ
บุคลากรที่
เก่ียวข้องทราบ
แนวทางและ
เทคนิคการ
บันทึกเกรดใน
ระบบ REG ได้
อย่างถูกต้อง 

ตุลาคม 
2563 

 

 

 งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

6. แนวทางการจัดท า
แบบสอบถาม VOC และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
วัตถุประสงค ์
เพื่อได้แนวทางในการจัดท า
แบบสอบถาม VOC และการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถ
น าผลที่ได้มาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ถอดบทเรียนและ
ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  
 

  

กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์และ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง
กับ VOC ดา้นการ
ผลิตบัณฑิต 

 

 - ได้
แบบสอบถาม 
VOC ด้านการ
ผลิตบัณฑิตที่ที่
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายที่
เก่ียวขอ้งและ
สามารถน าผลที่
ได้มาปรับปรุง
การปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตุลาคม 
2563 

รวมทั้งสิ้น 15 คน 

1. ได้แนวทางและ
แบบสอบถามการรับฟังเสียง
ของลูกค้า (VOC) ดา้นการผลิต
บัณฑิต (ลูกค้าอนาคต ลูกค่า
ปัจจุบนั ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
เป็นต้น) 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 

 

 



 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง การบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ REG  

 (โครงการปีงบประมาณ 2564) 
 
วันที่จัด    วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.  
สถานที่จัด   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  22 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  18 คน   
    บุคลากรคณะเภสัชศาตร์   จ านวน   4  คน 
ผู้บรรยาย/วิทยากร  นางสาวอุษา ปัตเสน      ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    นางสาวพัชราวดี กะวิกุล  ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ 
    นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
 

 
การบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ REG 

  
ผศ.ทวนธน บุญลือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ    

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ได้ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การบันทึกคะแนนและ    
ตัดเกรดโดยใช้ระบบ REG ให้แก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติ
วิทยากรจากส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์บันทึกคะแนน จัดท า
เกณฑ์การให้คะแนน และตัดเกรดผ่านระบบ REG อ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ในการบันทึกเกรดของ
นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา และลดปริมาณการใช้กระดาษในการบันทึกเกรด โดยสาระส าคัญของการ
บันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ REG  ดังนี้ 

  



 

 การเข้าสู่ระบบ 
- ระบุ URL : www.reg.ubu.ac.th  ปรากฎดังรูป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรอกรหัสประจ าตัว 
- กรอกรหัสผ่าน 
- คลิก “เข้าสู่ระบบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.ubu.ac.th/


 

  ภาระการสอน 
- เลือกเมนู “ภาระการสอน”  
- เลือก “บันทึกเกรด” จะปรากฎรายการ ดังนี้ 

 
 รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน เป็นรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน ในทุก

รายวิชาที่สอน สามารถดูรายชื่อจากหน้าจอได้โดยคลิกที่ชื่อรายวิชา หรือจะเลือกส่งออกขอมลรายชื่อนักศึกษาไปใช้
งานด้านอ่ืน ๆ ได้โดยเลือกคลิกที่ 
 
 
 
 

 
 บันทึกเกรด ในหน้าจอ “บันทึกเกรด” ให้คลิกไปที่สัญญลักษณ์         ของคอลัมภ์กรอก

คะแนน จะเปิดหน้าจอใหม่ให้บันทึกคะแนน และตัดเกรด  ดังนี้ 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

- ให้คลิกท่ีเครื่องหมาย       คอลัมภ์กรอกคะแนน จะเข้าสู่หน้าจอใหม่ ส าหรับบันทึก
คะแนน โดยด้านซ้ายมือจะมีเมนูย่อยให้ใช้งานอีก 1 เมนูย่อยคือ เมนูบันทึกช่งวคะแนน 
และเมนูพิมพ์ใบแจ้งเกรด 

 
- จากหน้าจอบันทึกคะแนน จะต้องก าหนดเกณฑ์หรือสัดส่วนในการเก็บคะแนนก่อน

การบันทึกคะแนนให้นักศึกษา โดยให้เข้าไปที่ เมนูย่อย บันทึกช่วงคะแนน         (กรณี
รายวิชาที่มีอาจาร์ผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน สามารถก าหนดสิทธิ์ให้อาจารย์ท่านใดท่ าน
หนึ่งเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนได้) 

- ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับก าหนดรูปแบบการตัดเกรด เกณฑ์การค านวณเกรด 
และข้อมูลการเก็บคะแนนในแต่ละรายวิชา แบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
o เลือกวิธีการตัดเกรด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดวิธีการตัดเกรด โดยการตัดเกรดแบ่งเป็น 3 ระบบ คือ 
 

วิธีท่ี การตัดเกรด ค าอธิบาย 
1 FIX-RATE ตัดเกรด โดยผู้ใช้ระบบเป็นผู้ก าหนดช่วงคะแนน ที่ต้องการได้เกรดที่

ก าหนด ค่าคะแนนที่ก าหนด จะบรรจุตรงบรเิวณ FIXRATE ค่าคะแนนทีใ่ส่ 
เป็นคะแนนเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น  
A    = 80 - 100 
B+   = 70 - 79 
C    = 60 - 69 
จะระบุท่ีช่องดังนี้ 

2. T-SCORE เป็นการตัดเกรด โดยใช้ Normalize T-Score ระบบจะท าการน า
คะแนนรวมไปจัดเป็นคะแนน T แล้วแบ่งช่วงคะแนนตามค่า       
สูงสุด – ต่ าสุด ตามแบบ Normal Curve 
(ต้องระบบเกรด สูงสุดต่ าสุด ที่ Minimum, Maximum) 
 
 

3. MEAN-SD การตัดเกรดโดยการใช้ Mean / SD โดยให้เกรดแต่ละเกรด มึช่อง
ของค่าคะแนนเท่ากับ 1 SD (B+ → B = 05.SD)  
(ต้องระบบเกรด สูงสุดต่ าสุด ที่ Minimum, Maximum) 
 
 



 

o ก าหนดวิธีเก็บคะแนน 

 
ทั้งนีส้ามารถเลือกจ านวนครั้ง ในการเก็บคะแนนได้สูงสุดถึง 100 ครั้ง โดยการระบุการเก็บคะแนนแต่

ละครั้งจะประกอบด้วยข้อมูลที่ต้องก าหนด คือ 
 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
ล าดับ ระบุล าดับการเก็บคะแนน (ไม่สามารถบันทึกซ้ าได้) 
ค าอธิบาย ก าหนดชื่อของการเก็บคะแนนครั้งนั้น ๆ 
คะแนนเต็ม จ านวนคะแนนดิบ 
ปรเภทการสอบ ประเภทของคะแนน จ าแนกเป็น คะแนนเก็บ ,  คะแนน 

Midterm, คะแนน Final 
แสดงผล สถานะการประกาศผลคะแนนให้นักศึกษาทราบ 
น้ าหนัก (%) สัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ ที่จัดเก็บเป็นคะแนนรวม (จากการบันทึก

คะแนนทั้งหมดต้องไม่เกิน 100%) 
อาจารย์ผู้สอน ชื่อ อาจารย์ผู้สอนที่มีสิทธิ์ในการกรอกคะแนน ครั้งนี้ 

 
- เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “ถอยกลับ” ระบบจะกลับสู่หน้าจอการบันทึก

คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ REG 
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ 
 

1. นางสาวอุษา ปัตเสน ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยากร 
2. นางสาวพัชราวดี กะวิกุล นักวิชาการคอพิวเตอร์ วิทยากร 
3. รศ.ธีราพร สุภาพันธ์ รองศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
4. ผศ.สุวรรณา ภัทรเบญจพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
5. ผศ.น้องเล็ก คุณวราดิศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
6. ผศ.สุดารัตน์ หอมหวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
7. ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
8. ผศ.ธนวดี ปรีเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
9. ผศ.นุตติยา วีระวัธนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
10. ผศ.บัญชา ยิ่งงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
11. ผศ.ชลลัดา พิชญาจิตติพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
12. นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
13. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
14. นายสุรชัย จูมพระบุตร อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
15. นางสาววันนิศา ดงใต้ อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
16. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
17. นายเกียรติศักดิ์ ภาดี อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
18. นางสาวรุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์ อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
19. นางสาวกาญจนา สุขศรี อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
20. นายพัชรากร เพียงงาม อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
21. นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม/ผู้ด าเนินรายการ 
22. นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ช านาญการ 
ผู้เข้าร่วม/ผู้จดบันทึก 

 



 

การวัดและประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ REG  

 
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือให้อาจารย์บันทึกคะแนน จัดท าเกณฑ์การให้คะแนน และตัดเกรดผ่านระบบ REG 
                        อ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ในการบันทึกเกรดของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา   

2. ลดปริมาณการใช้กระดาษในการบันทึกเกรด 
ตัวช้ีวัด  1. อาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องทราบแนวทางและเทคนิคการบันทึกเกรดในระบบ REG  

   ได้อย่างถูกต้อง 
ความส าเร็จ 1. อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ REG  ได้ทราบขั้นตอนการเทคนิค 

 การบันทึกเกรดในระบบ REG ได้ย่างถูกต้อง 
 
 งานประกันคุณภาพฯ ร่วมกับงานวิชาการ ได้ด าเนินการติดตามการใช้งานระบบ REG ส าหรับการ
บันทึกคะแนนและตัดเกรดนักศึกษา ซึ่งเดิมอาจารย์ในคณะบางท่านใช้โปรแกรม Microsoft excel ในการตัด
เกรดนักศึกษา โดยเบื้องต้นมีความรู้ในการใช้ระบบ REG ค่อนข้างน้อย แต่เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แล้ว พบว่าผู้ใช้ระบบคืออาจารย์ในคณะมีความเข้าใจในการใช้งานระบบ REG มากขึ้น และสามารถใช้
ระบบส าหรับการจัดท าเกณฑ์การให้คะแนน และตัดเกรดผ่านระบบ REG อ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ใน
การบันทึกเกรดของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม excel และลดปริมาณการใช้
กระดาษในการบันทึกเกรดได้มากข้ึน 

ทั้งนี้ส าหรบักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว นอกจากคณาจารย์จะได้รับความเข้าใจในกระบวนการ
บันทึกเกรดและตัดเกรดนักศึกษาผ่านระบบ REG มากขึ้นแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดังปรากฎในหัวข้อประเด็นปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้างต้น ทั้งนี้วิทยากรซึ่งเป็ นบุคลากรจาก
ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับทราบปัญหาและจะน าประเด็นไปปรับปรุงแก้ไขระบบให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในอนาคตให้มากขึ้น ทั้งนี้งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดท าสรุปเนื้อหา
ดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่ ในเว็บไซต์การจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
https://www.phar.ubu.ac.th/km/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.phar.ubu.ac.th/km/


 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง แนวทางการจัดท าข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC)  ด้านการผลิตบัณฑิต 

 (โครงการปีงบประมาณ 2564) 
 
วันที่จัด    วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.  
สถานที่จัด   ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  10 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  3 คน   
    บุคลากรคณะเภสัชศาตร์   จ านวน  7  คน 
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวสดใส ตะรินันท์     

 
แนวทางการจัดท าข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC)  ด้านการผลิตบัณฑิต 

  
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ร่วมกับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้
ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง แนวทางการจัดท าข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ด้าน
การผลิตบัณฑิต ร่วมกับบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา และงานพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือหาแนวทาง
และรูปแบบการจัดท าแบบสอบถามการรับฟังเสียงของกล่มลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าในอนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้องต่าง ๆ  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผลผลิตที่คาดหวัง ข้อมูลต้องการทราบ วิธีการ / แหล่งข้อมูล เคร่ืองมอื ประเด็น/แนวคําถาม 

บัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี, เภสัช
กร, บุคลากรทางการแพทย์ 
(ผูเ้รียนในอนาคต) 

หลักสูตรและรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่ตรงตาม

ความต้องการ 

มีหลักสูตรที่ตอบสนองตรง
ตามความคาดหวังของ

ผูเ้รียนในอนาคต 

1. หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม
ควรเป็นอย่างไร (รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน, 
คา่เทอม)  

 
 
 
 
 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบความต้องการ
ในการเขา้ศึกษาต่อ 
 
แหล่งข้อมูล 
- นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในชัน้ปสีุดทา้ย 
- บัณฑิตในระดับปริญญา
ตรี 
- เภสัชกรและบุคลากร
ทางการแพทย์ 
- บุคลากรในสถานศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 

แบบสอบความต้องการในการเขา้ศึกษาต่อ 
1. แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร วท.ม.วิทยาการทาง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเภสัชภัณฑ์  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH_WfvcG6MuhqKcyzQq_-
OnpSyWy6X4__Q2kSqwNY8mzHqnQ/viewform 
 
2. แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX2Z1HC_zxwVoE1soFNzy
7tL5TNVy76EglNQ3rpQfuylo9Pw/viewform 
 
3. แบบสอบถามความต้องการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-
MquEg6Ua5GZi61 
 
**ในส่วนกระบวนงานอาจจะต้องพิจารณาการปรับปรุงเคร่ืองมือในการ
ได้มาซึ่งขอ้มูลเสียงของลูกคา้หรือไม่? 
 
แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับแก้ไขรวม
ทุกหลักสูตร) 
https://docs.google.com/document/d/1POskvCPrzr3GNs9Y2mWm0MtrY
daEtBjN/edit# 

- หลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อที่สนใจมีอะไรบา้ง 
- รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมควรเป็น
อย่างไร 
- สิ่งสนับสนุนการศึกษาท่ีเหมาะสมควรมี
อะไรบา้ง 
- หลักสูตรควรมีการศึกษาดูงานในระหว่างการ
เรียนหรือไม่ อย่างไร ควรไปต่างประเทศไหม 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ศึกษาต่อเป็นอย่างไร 

- ทุนสนับสนุนการศึกษามีหรือไม่ 
- ช่ือเสียงของอาจารย์ในคณะ และระดับสถาบัน
เป็นอย่างไร 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ผูเ้รียนปัจจุบัน) 

เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความสามารถในการน า
กระบวนการท าวิจัยมา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนางานตนเอง หรือ
สร้างให้เกิดองคค์วามร็ูและ
นวัตกรรมใหมไ่ด้ 

บัณฑิตส าเร็จการศึกษา
และมคีุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

1. ความเหมาะสมของ
หลักสูตร 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อ
หลักสูตร 
 
แหล่งข้อมูล 
- นักศึกษาในช้ันปีสุดทา้ย 

แบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตรแยกตามหลักสูตร (โดยคณะ) 
1. ปร.ด.เภสัชศาสตร์ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzUDCazf5pYST_TuTbN7
kZKE1vpQK-kFGlKJxVcW7eV-tMw/viewform 
 
2. ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zoydP8EPcpJYg-
LrLfDfes7Bbw8EPqcsrZvmZRJhOprP2Q/viewform 
 
3. วท.ม.ศาสตร์แห่งเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM66s6nVp8gkE1mAyNX8
ZBBOrBSHrzjexx4d9M5tY9vDXGvg/viewform 
4. วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffehCnqUs6hFyn5KTsRpt_

- ความรู้และทักษะในด้านการท าวิจัยที่
เปลี่ยนแปลง 
- ความคาดหวังของบัณฑิตในอนาคตเมื่อเรียน
จบหลักสูตร (การท าวิจัย การน าเสนอ
ผลงานวิจัย/วชิาการ) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH_WfvcG6MuhqKcyzQq_-OnpSyWy6X4__Q2kSqwNY8mzHqnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH_WfvcG6MuhqKcyzQq_-OnpSyWy6X4__Q2kSqwNY8mzHqnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX2Z1HC_zxwVoE1soFNzy7tL5TNVy76EglNQ3rpQfuylo9Pw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX2Z1HC_zxwVoE1soFNzy7tL5TNVy76EglNQ3rpQfuylo9Pw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX2Z1HC_zxwVoE1soFNzy7tL5TNVy76EglNQ3rpQfuylo9Pw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX2Z1HC_zxwVoE1soFNzy7tL5TNVy76EglNQ3rpQfuylo9Pw/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-MquEg6Ua5GZi61
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-MquEg6Ua5GZi61
https://docs.google.com/document/d/1POskvCPrzr3GNs9Y2mWm0MtrYdaEtBjN/edit
https://docs.google.com/document/d/1POskvCPrzr3GNs9Y2mWm0MtrYdaEtBjN/edit
https://docs.google.com/document/d/1POskvCPrzr3GNs9Y2mWm0MtrYdaEtBjN/edit
https://docs.google.com/document/d/1POskvCPrzr3GNs9Y2mWm0MtrYdaEtBjN/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzUDCazf5pYST_TuTbN7kZKE1vpQK-kFGlKJxVcW7eV-tMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzUDCazf5pYST_TuTbN7kZKE1vpQK-kFGlKJxVcW7eV-tMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzUDCazf5pYST_TuTbN7kZKE1vpQK-kFGlKJxVcW7eV-tMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzUDCazf5pYST_TuTbN7kZKE1vpQK-kFGlKJxVcW7eV-tMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zoydP8EPcpJYg-LrLfDfes7Bbw8EPqcsrZvmZRJhOprP2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zoydP8EPcpJYg-LrLfDfes7Bbw8EPqcsrZvmZRJhOprP2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zoydP8EPcpJYg-LrLfDfes7Bbw8EPqcsrZvmZRJhOprP2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zoydP8EPcpJYg-LrLfDfes7Bbw8EPqcsrZvmZRJhOprP2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zoydP8EPcpJYg-LrLfDfes7Bbw8EPqcsrZvmZRJhOprP2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM66s6nVp8gkE1mAyNX8ZBBOrBSHrzjexx4d9M5tY9vDXGvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM66s6nVp8gkE1mAyNX8ZBBOrBSHrzjexx4d9M5tY9vDXGvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM66s6nVp8gkE1mAyNX8ZBBOrBSHrzjexx4d9M5tY9vDXGvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM66s6nVp8gkE1mAyNX8ZBBOrBSHrzjexx4d9M5tY9vDXGvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM66s6nVp8gkE1mAyNX8ZBBOrBSHrzjexx4d9M5tY9vDXGvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffehCnqUs6hFyn5KTsRpt_X4VPW6N7xcwqT9R9yMH5E8YUKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffehCnqUs6hFyn5KTsRpt_X4VPW6N7xcwqT9R9yMH5E8YUKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffehCnqUs6hFyn5KTsRpt_X4VPW6N7xcwqT9R9yMH5E8YUKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffehCnqUs6hFyn5KTsRpt_X4VPW6N7xcwqT9R9yMH5E8YUKg/viewform
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X4VPW6N7xcwqT9R9yMH5E8YUKg/viewform 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตร (โดยมหาวิทยาลัย) 
https://drive.google.com/file/d/1-
0jgW5O0rMULEzAK3PdEay1dkjL39KFY/view?usp=sharing 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับ
แก้ไขรวมทุกหลักสูตรส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน) 
https://docs.google.com/document/d/1p5SLK2t3dcbBIF40dEdwvYopFB
PURBqY/edit 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตรโดยบัณฑิต (โดยมหาวิทยาลัย
ส าหรับถามบัณฑิตช่วงรับปริญญา) 
https://docs.google.com/document/d/15I4GEDLEPL17Ecn2xFxUaAx4491
0GFgf/edit# 

   นักศึกษาเรียนตลอด
หลักสูตร 

2. ความเหมาะสมของการ
จัดการเรียนการสอน 
- เนือ้หา 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
- คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน/
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
(REG) 
 
แหล่งข้อมูล 
- นักศึกษาทุกช้ันปี 

แบบสอบถาม Reg. 
1. แบบสอบถามรายวิชาระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา 
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7
SbE/view?usp=sharing 
 
2. แบบสอบถามรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
https://drive.google.com/file/d/1J51po-
qxCZTAnxN3JbwpFiNFrKiSalSn/view?usp=sharing 

- เนือ้หาที่เรียนมีปริมาณเหมาะสม มีองคค์วามรู้
เหมาะสมและทันสมัยหรือไม่ 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 
- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้หรือไม่ 
- อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมี์คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นที่ปรึกษา 
- อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมี์ความพร้อม
และเวลาต่อการเป็นที่ปรึกษา 

    3. บัณฑิตมีองคค์วามรู้และ
ทักษะในการท างานวิจัย 

   

    4. บัณฑิตมีทักษะในการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

   

 บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีการ
ท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนา
งานประจ า 

บัณฑิตสร้างผลงานวิจัย/
วิชาการ/นวัตกรรมจาก
ปัญหาหรือการพัฒนางาน
ประจ าได้ 

1. บัณฑิตมีองคค์วามรู้และ
ทักษะในการท างานวิจัย 

วิธีการ 
- แบบสอบถามผูใ้ช้บัณฑิต 
- แบบประเมินตนเองของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ5 ด้าน 

แบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ช้บัณฑิต (โดยมหาวิทยาลัย) 
 
https://drive.google.com/file/d/1eHsviUSLguBrkBVOdxWyCPM_Sky3vsn
G/view?usp=sharing 

- บัณฑิตที่จบมีองคค์วามรู้และทักษะท่ีจะ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานวิจัย/วิชาการ/
นวัตกรรมหรือไม่ 
- บัณฑิตมีผลงานวิจัย/วิชาการ/นวัตกรรมที่
เกิดขึ้นจากงานประจ าหรือไม่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffehCnqUs6hFyn5KTsRpt_X4VPW6N7xcwqT9R9yMH5E8YUKg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1-0jgW5O0rMULEzAK3PdEay1dkjL39KFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0jgW5O0rMULEzAK3PdEay1dkjL39KFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0jgW5O0rMULEzAK3PdEay1dkjL39KFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0jgW5O0rMULEzAK3PdEay1dkjL39KFY/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p5SLK2t3dcbBIF40dEdwvYopFBPURBqY/edit
https://docs.google.com/document/d/1p5SLK2t3dcbBIF40dEdwvYopFBPURBqY/edit
https://docs.google.com/document/d/1p5SLK2t3dcbBIF40dEdwvYopFBPURBqY/edit
https://docs.google.com/document/d/1p5SLK2t3dcbBIF40dEdwvYopFBPURBqY/edit
https://docs.google.com/document/d/1p5SLK2t3dcbBIF40dEdwvYopFBPURBqY/edit
https://docs.google.com/document/d/1p5SLK2t3dcbBIF40dEdwvYopFBPURBqY/edit
https://docs.google.com/document/d/15I4GEDLEPL17Ecn2xFxUaAx44910GFgf/edit
https://docs.google.com/document/d/15I4GEDLEPL17Ecn2xFxUaAx44910GFgf/edit
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J51po-qxCZTAnxN3JbwpFiNFrKiSalSn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J51po-qxCZTAnxN3JbwpFiNFrKiSalSn/view?usp=sharing
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00095f2020110910240972.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00095f2020110910240972.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00095f2020110910240972.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00095f2020110910240972.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00095f2020110910240972.pdf
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แหล่งข้อมูล 
- ผูใ้ช้บัณฑิต (หลังจาก
บัณฑิตส าเร็จการศึกษาไป 
2 ป)ี 
- บัณฑิตหลังจากจบ 1 ป ี
(ที่กลับมารับปริญญา) 

 
 

    2. บัณฑิตได้น าองค์ความรู้และ
ทักษะด้านการวิจัยมาใช้เพื่อ
แก้ปัญหา/พัฒนางานประจ า 

   

 ผูใ้ช้บัณฑิตในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 ผลงานในการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนางานที่เกิดขึ้น
จากบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. คุณภาพของบัณฑิตที่จบ
กลับไปท างาน 
- ความคดิริเร่ิม 
- คุณภาพและจ านวนผลงาน 

วิธีการ 
- แบบสอบถามผูใ้ช้บัณฑิต 
 
แหล่งข้อมูล 
- ผูใ้ช้บัณฑิต (หลังจาก
บัณฑิตส าเร็จการศึกษาไป 
2 ป)ี 

แบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ช้บัณฑิต (โดยมหาวิทยาลัย) 
https://drive.google.com/file/d/1eHsviUSLguBrkBVOdxWyCPM_Sky3vsn
G/view?usp=sharing 

- ความคาดหวังของผูใ้ช้บัณฑิตต่อบัณฑิตที่จบ
ในหลักสูตรเป็นอย่างไร 
- บัณฑิตที่จบมีองคค์วามรู้และทักษะท่ีจะ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานวิจัย/วิชาการ/
นวัตกรรมหรือไม่ 
- บัณฑิตมีผลงานวิจัย/วิชาการ/นวัตกรรมที่
เกิดขึ้นจากงานประจ าหรือไม่ 

เภสัชศาสตร
บัณฑิต 

นักเรียนมัธยมปลายที่อยู่ใน
ระหว่างการเรียนช้ัน ม. 6 
และนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษามัธยมปลายแล้ว 
(ผูเ้รียนในอนาคต) 
ผูป้กครอง (ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย) 

สามารถรับผู้เรียนได้ตรงตาม
แผนการรับเขา้ และผู้เรียนมี
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

- จ านวนการรับเขา้ตรง
ตามแผน 
- เกณฑ์การรับเขา้ที่มี
ความเหมาะสมสอดคล้อง
กับหลักสูตร 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ศึกษาต่อเป็นอย่างไร 

วิธีการ 
- แบบสอบถามความ
ต้องการของผูเ้รียนใน
อนาคต (คุณสดใส) 
- ขอ้มูลจากการออก
ประชาสัมพันธ์ 
 
แหล่งข้อมูล 
- นักเรียนช้ัน ม.ปลาย 
- อาจารย์แนะแนวโรงเรียน
มัธยม 

1. แบบสอบถามความต้องการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-
MquEg6Ua5GZi61 
 
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7
ht2vNxkw9s-U/edit 
 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/1t5ZMA-
vzRSjG0qs07c1Y7RZ7iCIHUpZUS3OZAdJaTHg/edit (ใช้แบบฟอร์มนี)้ 
 

- รูปแบบการรับเขา้ และจ านวนที่รับเขา้มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ผูเ้รียน/ผูป้กครอง) 
- ทา่นรับรู้ความมีช่ือเสียงของจากที่ใด และด้าน
ใดบา้ง (ผู้เรียน/ผูป้กครอง) 
- สภาพแวดล้อมของสถาบันมีความสอดคล้อง
กับความต้องการในการเลือกศึกษาต่อของท่าน
อย่างไร (ผูเ้รียน/ผูป้กครอง) 
- คา่ธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม
หรือไม่ (ผูเ้รียน/ผูป้กครอง) 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทา่นต้องการมี
อะไรบา้ง (ผูเ้รียน/ผูป้กครอง) 
- ทุนการศึกษาที่ทา่นต้องการควรมีในรูปแบบ
ใดบา้ง อย่างไร (ผู้เรียน/ผูป้กครอง) 
- ทา่นต้องการการฝึกงาน/ศึกษาดูงาน/
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่างประเทศหรอืไม่ 
(ผูเ้รียน/ผู้ปกครอง) 
- สาขาวิชาใดที่ทา่นสนใจเลือกศึกษาต่อ 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00095f2020110910240972.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00095f2020110910240972.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eHsviUSLguBrkBVOdxWyCPM_Sky3vsnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHsviUSLguBrkBVOdxWyCPM_Sky3vsnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHsviUSLguBrkBVOdxWyCPM_Sky3vsnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHsviUSLguBrkBVOdxWyCPM_Sky3vsnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-MquEg6Ua5GZi61
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-MquEg6Ua5GZi61
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-MquEg6Ua5GZi61
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-MquEg6Ua5GZi61
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
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 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ผูเ้รียนปัจจุบัน) 

เภสัชกรที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรและวิชาชีพ 
มีความโดดเด่นด้านการจัดการ
ด้านยา และการวิจัยพัฒนาใน
อุตสาหกรรมยา พร้อมด้วย
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

บัณฑิตส าเร็จการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรและวิชาชีพ 
สามารถใช้ความรู้ในด้าน
การจัดการด้านยา การวิจัย 
มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ความเหมาะสมของ
หลักสูตร 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อ
หลักสูตร (คุณธัญญ
ลักษณ์) 
- กิจกรรมระดมความคดิ 
(มัชฌิม/ปัจฉิม) 
- แบบประเมินสมรรถนะ
ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ตามช้ันปี (งานเภสัชศาสตร์
ศึกษา) 
 
แหล่งข้อมูล 
- นักศึกษาในช้ันปีที่ 4 
(มัชฌิม) 
- นักศึกษาในช้ันปีสุดทา้ย 
(ปัจฉิม) 
- นักศึกษาแต่ละช้ันปี 
(แบบประเมินสมรรถนะฯ) 

1. แบบสอบความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRbr5W8D5WL8tUA6MO
QCceACSz19Pn0Zv858s3DZ1EmIGYA/viewform 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7
ht2vNxkw9s-U/edit 

- ความรู้และทักษะท่ีทา่นคดิว่าจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษามเีร่ืองใดบา้ง 
- ความรู้และทักษะท่ีเปลี่ยนไปมีความเหมาะสม
ต่อการพัฒนานักศึกษาในแต่ละช้ันปีให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   นักศึกษาเรียนตลอด
หลักสูตร 

2. ความเหมาะสมของการ
จัดการเรียนการสอน 
- เนือ้หา 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
- คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
(REG) (คุณธัญญลักษณ์) 
- กิจกรรมระดมความคดิ 
(มัชฌิม/ปัจฉิม) 
 
แหล่งข้อมูล 
- นักศึกษาทุกช้ันปี 
- นักศึกษาในช้ันปีที่ 4 
(มัชฌิม) 
- นักศึกษาในช้ันปีสุดทา้ย 
(ปัจฉิม) 

แบบสอบถาม Reg. 
1. แบบสอบถามรายวิชาระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา 
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7
SbE/view?usp=sharing 
 
 
2. แบบสอบถามรายวิชาฝึกงาน 
https://drive.google.com/file/d/1yPqAz1CYpRcHPJi9yLvE0stN5qwdr17u/
view?usp=sharing 

- เนือ้หาที่เรียนมีปริมาณเหมาะสม มีองคค์วามรู้
เหมาะสมและทันสมัยหรือไม่ 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 
- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้หรือไม่ 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความเหมาะสม
หรือไม่ ทัง้ในด้านเนือ้หาและปริมาณ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRbr5W8D5WL8tUA6MOQCceACSz19Pn0Zv858s3DZ1EmIGYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRbr5W8D5WL8tUA6MOQCceACSz19Pn0Zv858s3DZ1EmIGYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRbr5W8D5WL8tUA6MOQCceACSz19Pn0Zv858s3DZ1EmIGYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRbr5W8D5WL8tUA6MOQCceACSz19Pn0Zv858s3DZ1EmIGYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yPqAz1CYpRcHPJi9yLvE0stN5qwdr17u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yPqAz1CYpRcHPJi9yLvE0stN5qwdr17u/view?usp=sharing


 

หลักสูตร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผลผลิตที่คาดหวัง ข้อมูลต้องการทราบ วิธีการ / แหล่งข้อมูล เคร่ืองมอื ประเด็น/แนวคําถาม 

    3. ความเหมาะสมของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 
"ทักษะทางสังคมและการใช้
ชีวิต” แก่นักศึกษา 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
- แบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ (ปี 4 
____, ป ี6 ป.1) 
 
แหล่งข้อมูล 
- นักศึกษาทุกช้ันปี 
- เภสัชกรประจ าแหล่ง 

 - กิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษามี
พัฒนาการด้านทักษะทางสังคมและการใช้ชีวิต
หรือไม่ 

 บัณฑิตในระดับปริญญาตรี เภสัชกรที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรและวิชาชีพ 
มีความโดดเด่นด้านการจัดการ
ด้านยา และการวิจัยพัฒนาใน
อุตสาหกรรมยา พร้อมด้วย
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
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บัณฑิตส าเร็จการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรและวิชาชีพ 
สามารถใช้ความรู้ในด้าน
การจัดการด้านยา การวิจัย 
มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ความเหมาะสมของ
หลักสูตร 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อ
หลักสูตรส าหรับบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา (คุณธัญญ
ลักษณ์) และศิษย์เก่า (งาน
กิจการ)  
 
แหล่งข้อมูล 
- บัณฑิตที่กลับมารับ
ปริญญา 
- ศิษย์เก่าที่จบไม่เกิน 5 ปี 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อหลักสูตรส าหรับ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdcYkfiCrTIC_Mfpb2JRJLK7
J08xwNrxXMOkjyq5UOLiXxvQ/viewform 

- ทา่นคดิว่างานที่ทา่นได้ปฏิบัติงานอยู่มีความ
เหมาะสมต่อระดับความรู้และทักษะของทา่น
หรือไม่ 
- ทา่นคดิว่าความร็้และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของทา่นมีอะไรบา้ง 
- ทา่นมีการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ (เช่น 
การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง) 
- งานที่ทา่นได้รับมอบหมายมีโอกาสในการ
ส่งเสริมให้ท่านได้พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร 
- ทา่นเคยเสนอตัวหรอือาสาที่จะขอรับผดิชอบ
งาน/โครงงานที่ส าคัญของหน่วยงานของทา่น
หรือไม่ 
- ทา่นมีโอกาสได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบงาน/
โครงงานที่ส าคัญหรือไม่ 
- ทา่นมีความม่ันใจในการรับผดิชอบงาน/
โครงการที่ส าคัญดังกล่าวมากน้อยแค่ไหน 
อย่างไร 
- ทา่นเคยมีปัญหาในการปฏิบัติงานที่ต้องท างาน
ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่ 
- ทา่นมีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานหรือไม่ หากมีทา่นสามารถ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdcYkfiCrTIC_Mfpb2JRJLK7J08xwNrxXMOkjyq5UOLiXxvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdcYkfiCrTIC_Mfpb2JRJLK7J08xwNrxXMOkjyq5UOLiXxvQ/viewform


 

หลักสูตร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผลผลิตที่คาดหวัง ข้อมูลต้องการทราบ วิธีการ / แหล่งข้อมูล เคร่ืองมอื ประเด็น/แนวคําถาม 

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
- ทา่นมีความก้าวหน้าในสายงานของท่านอย่างท่ี
ควรจะเป็นหรือไม่ (ศิษย์เก่า) 

 ผูใ้ช้บัณฑิต/เภสัชกรประจ า
แหล่งฝึก 

เภสัชกรที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรและวิชาชีพ 
มีความโดดเด่นด้านการจัดการ
ด้านยา และการวิจัยพัฒนาใน
อุตสาหกรรมยา พร้อมด้วย
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
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บัณฑิตส าเร็จการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรและวิชาชีพ 
สามารถใช้ความรู้ในด้าน
การจัดการด้านยา การวิจัย 
มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. คุณภาพของบัณฑิตที่จบ
กลับไปท างาน 
- ความคดิริเร่ิม 
- คุณภาพและจ านวนผลงาน 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจของ
ผูใ้ช้บัณฑิต 
- แบบนิเทศการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
 
แหล่งข้อมูล 
- ผูใ้ช้บัณฑิต 
- เภสัชกรประจ าแหล่งฝึก 

 - บัณฑิตมีความรู้และทักษะเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน (ใช้จากแบบสอบถามของ
มหาวิทยาลัย) 
- บัณฑิตมีความโดดเด่นในด้านการจัดการด้าน
ยา การวิจัย เทคโนโลยีดิจิตอล ภาษาอังกฤษ 
หรือไม่ (ถามแยกหมวด) --> สร้างแบบสอบถาม
เพิ่ม 
- เป็นผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในงานหรือสร้างสรรค์
งาน สามารถท างานเป็นทีมได้ 
- บัณฑิตมีการวางตัวได้อย่างเหมาะสม รู้
กาละเทศะ สุภาพอ่อนน้อม เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
- มีการแสดงออกทางวาจาและสื่อสังคม
ออนไลน์ อย่างเหมาะสม 
- คดิอย่างมีวิจารณญาณคดิอย่างมีเหตุผล มี
การไตร่ตรองอย่างรอบคอบและค้นหาหลักฐาน 
- มุ่งม่ัน อุตสาหะ รับผดิชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
- มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
- มีความม่ันใจและแสดงความคดิเห็นในเชิง
สร้างสรรคต์ามหลักเหตุผล 

    2. ความแตกต่างของคุณภาพ
บัณฑิตเมื่อเปรียบเทยีบกับ
บัณฑิตที่จบจากที่อื่น 

   



 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการจัดท าข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC)  
ด้านการผลิตบัณฑิต 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
ณ ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. ผศ.พีรวัฒ์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้น าเสนอ 
2. ผศ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้เข้าร่วม 
3. ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้เข้าร่วม 
4. นายทยากร วริทธานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
5. นางสาวสุขุมา พวงมะลิ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
6. นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
7. นางวรรณา พุ่มพฤกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
8. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน ผู้เข้าร่วม 
9. นางสาวปฐม ยังมงคล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
10. นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข านาญการ ผู้เข้าร่วม/ผู้จดบันทึก 
 



 

การวัดและประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง แนวทางการจัดท าข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC)  ด้านการผลิตบัณฑิต 

 
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือให้อาจารย์บันทึกคะแนน จัดท าเกณฑ์การให้คะแนน และตัดเกรดผ่านระบบ REG 
                        อ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ในการบันทึกเกรดของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา   

2. ลดปริมาณการใช้กระดาษในการบันทึกเกรด 
ตัวช้ีวัด 1. ได้แนวทางในการจัดท าแบบสอบถาม VOC และการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถน าผลทีไ่ดม้า 
                        ปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
ความส าเร็จ 1. อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ REG  ได้ทราบขั้นตอนการเทคนิค 

 การบันทึกเกรดในระบบ REG ได้ย่างถูกต้อง 
 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง แนวทางการจัดท าข้อมูล
การรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ด้านการผลิตบัณฑิต ร่วมกับผู้บริหารและบุคลกรกลุ่มงานวิชาการ งานกิจการ
นักศึกษาและงานพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ผลลัพธ์/ผลผลิตที่คาดหวัง ข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือ
ที่ใช้ โดยร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้มาซึ่งแบบสอบถามที่ต้องตามความต้องการและสะท้อนการ
ท างานของคณะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาในอนาคต และงานวิชาการได้น าสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ในการติดตามการ
รับฟังเสียงของลูกค้าได้แก่ กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน และกลุ่มลูกค้าอนาคต ยกตัวอย่างกลุ่มลูกค้าในอนาคต (นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PharmCamp : สายฝันฉันอยากเป็นเภสัชกร เมื่อวันที่ 
28-29 สิงหาคม 2564) ซ่ึงสรุปข้อมูลดังนี้ 
 1. เพศ (114 คน)  - ชาย  ร้อยละ 17.50 
    - หญิง ร้อยละ 82.50 
 
 

 

 

 

  

2. ท่านคิดว่าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีชื่อเสียงด้านใดบ้าง (114 คน) 

  

 

  

 

 



 

3. ความมีชื่อเสียงของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านรับทราบในช่องทางใด   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ท่านคิดว่ารูปแบบในการรับเข้าศึกษาต่อของปีการศึกษานี้ มีความเหมาะสมหรือไม่ 

 

5.  ท่านคิดว่รูปแบบการรับเข้าใดท่ีคณะควรจัดกสรรจ านวนรับเข้าในสัดส่วนมากที่สึด (3 อันดับแร



 

6. ท่านอยากให้คณะจัดสรรช่องทางการรับเข้าศึกษาต่อโดยใช้คุณสมบัติพิเศษอ่ืนๆ ด้านใดเพ่ิมเติมบ้าง 

  

 

 

 

 

 

7. สาขาวิชาใดท่ีท่านสนใจเลือกศึกษาต่อมากที่สุด 

 

 

   

 

 

 

 

8.  ในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ท่านคิดว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์อยู่ในอันดับใด (ให้เรียงอันดับ 
ความมีชื่อเสียง 1-3) 

 

 

 

 

 

 



 

 9. ปัจจัยในการเลือกเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านจะใช้เกณฑ์อะไรในการ

ตัดสินใจ (เลือกค าตอบที่เป็นจริงที่สุด 3 อันดับแรก) 

 

 

  

 

 

 

 

10.   ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาคปกติ อัตรา 29,500 บาท ) 
(โครงการพิเศษ อัตรา 45,000 บาท ) มีความเหมาะสมหรือไม่ เมื่อเทียบกับการเรียนการสอนและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จะได้รับ 

 

   

 

 

 

 

11. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเลือกเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านจะใช้เกณฑ์
อะไรในการตัดสินใจ (เลือกค าตอบที่เป็นจริงที่สุด 3 อันดับแรก)  

   



 

แผนการจัดการความรู้ที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)  
1.สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อผลิตผลงานวิจัยคุณภาพในระดบัชาติและนานาชาติ   
2.พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจยัหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพือต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณชิย ์ หรือยกระด้บคุณภาพชีวิตของประชาชน  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

7. การน าเสนอผลงานวิจัย 
เร่ือง Glucocorticoid-
induced pancreatic B cell 
apoptosis through TRAIL 
death reception 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประยุกต์งานวิจัยที่เก่ียวข้องใน
อนาคต  

- ถอดบทเรียนและ
ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ทีส่นใจ 
จ านวน 15 คน 
 
 

อาจารย์ จ านวน 
13 คน 

-  มีแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้งานวิจัยที่
เก่ียวข้องเพื่อผลิต
งานวิจยัในอนาคต 
 

17
พฤศจิกายน 

2563 
 

รวมทั้งสิ้น 13 คน 
1. อาจารย์กลุ่ม
วิชาต่างๆ มี
แนวทางในการ
ประยุกต์ใช้
งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
ผลิตงานวิจัยใน
อนาคต 

- งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 
- กลุ่มวิชาชีว
เภสัชศาสตร ์
 

8. การใช้งานโปรแกรม 
EndNote 
วัตถุประสงค ์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การใช้งานโปรแกรม EndNote 
และสามารถใช้งานส าหรับการ
จัดท าข้อมูลทางบรรณานุกรมที่
ได้มาจากการสิบคน้
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได ้

- อบรมและ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  
 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ทีส่นใจ 
จ านวน 15 คน 
 

อาจารย์จ านวน 6 
คน 
บุคลากรจ านวน 3 
คน 

- คณาจารย์และ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง
ได้รับความรู้และ
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้
ไปใช้ในการจัดท า
ข้อมูลด้านงานวิจัย
หรือด้านอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 

21 มิถุนายน 
2564 

 

รวมทั้งสิ้น 9 คน 
1. คณาจารย์
และบุคลากรที่
เก่ียวข้องมี
ความรู้และน า
ความรู้ที่ไดไ้ปใช้
ในการจัดท า
ข้อมูลทาง
บรรณานุกรม
ส าหรับการวิจัย
หรืองานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

-งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 



 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง การน าเสนอผลงานวิจัย เร่ือง Glucocorticoid-induced pancreatic B cell 

apoptosis through TRAIL death reception 
 (โครงการปีงบประมาณ 2564) 

 
วันที่จัด    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.  
สถานที่จัด   ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  13 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน 13 คน 
ผู้บรรยาย   อาจาร์กาญจนา สุขศรี   
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
     

 
 

การน าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Glucocorticoid-induced pancreatic B cell apoptosis 
through TRAIL death reception 

 
 อาจาร์กาญจนา สุขศรี  อาจารย์ประจ ากลุ่มชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเข้าปฏิบัติงานที่  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (โรคติดเชื้อและวิทยาการ
ระบาด) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้น าเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาเอกในเรื่อง Glucocorticoid-induced 
pancreatic B cell apoptosis through TRAIL death reception บรรยายให้แก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
ที่สนใจรับฟังและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการท าวิจัยเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหางานวิจัย
ที่ได้น าเสนอมีดังต่อไปนี้ 
  



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 
 

 



 

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Glucocorticoid-induced pancreatic B cell 
apoptosis through TRAIL death reception 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. นางสาวกาญจนา สุขศรี อาจารย์ วิทยากร 
2. ผศ.ปาจารีย์ ทองงอก ผู้ชวยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
3. ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์ ผู้ชวยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
4. ผศ.บัญชา ยิ่งงาม ผู้ชวยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
5. ผศ.สุดารัตน์ หอมหวล ผู้ชวยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
6. ผศ.ธนวดี ปรีเปรม ผู้ชวยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
7. ผศ.พรทิพย์ ไววุฒิ ผู้ชวยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
8. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
9. นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
10. นายภูเบศน์ นิลาทะวงศ์ อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
11. นางสาวรุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์ อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
12. นายเกียรติศักดิ์ ภาดี อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
13 นาบพัชรกร เพียงงาม อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
14 นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้เข้าร่วม/ผู้จดบันทึก 

 



 

การวัดและประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง Glucocorticoid-induced pancreatic B cell apoptosis through TRAIL death reception 

 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์งานวิจัยที่เก่ียวข้องในอนาคต  
ตัวช้ีวัด 1. คณาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับความรู้และสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้ในการจัดท า 

    ข้อมูลด้านงานวิจัยหรือด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ความส าเร็จ 1. อาจารย์กลุ่มวิชาต่างๆ มีแนวทางในการประยุกต์ใช้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตงานวิจัยในอนาคต 
 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) เรื่อง 
Glucocorticoid-induced pancreatic B cell apoptosis through TRAIL death reception เ พ่ื อ ใ ห้
คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่สนใจรับฟังและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการท าวิจัยเกี่ยวกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจารย์กลุ่มวิชาต่างๆ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้ ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ และติดตามผล
ดังกล่าวจากงานวิจัยต่อไป 

  



 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง การใช้งานโปรแกรม EndNote 

 (โครงการปีงบประมาณ 2564) 
 
วันที่จัด    วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.  
สถานที่จัด   ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  9 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน 6 คน 
    บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์  จ านวน 3 คน 
ผู้บรรยาย   อาจาร์กาญจนา สุขศรี   
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
     

 
 

การใช้งานโปรแกรม EndNot 
 
 นายสุรชัย จูมพระบุตร อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใข้งานโฌปรแกรม EndNote ให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม EndNote และสามารถใช้งานส าหรับการจัดท าข้อมูลทางบรรณานุกรมที่
ได้มาจากการสิบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 
  

https://www.phar.ubu.ac.th/event?eventnews=26435


 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งานโปรแกรม EndNote   
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 

ณ ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

1. นายสุรชัย จูมพระบุตร อาจารย์ วิทยากร 
2. รศ.วิภาวี เสาหิน รองศาสาตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
3. ผศ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
4. รศ.บัญชา ยิ่งงาม รองศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
5. นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
6. นายเกียรติศักดิ์ ภาคี อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
7. นางกรชนก แก่นค า นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 
8. นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
9. นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 
10. นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้เข้าร่วม/ผู้จดบันทึก 

 

https://www.phar.ubu.ac.th/event?eventnews=26435


 

การวัดและประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม EndNote   

 
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม EndNote และสามารถใช้งานส าหรับ 

   การจัดท าข้อมูลทางบรรณานุกรมท่ีได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้  
ตัวช้ีวัด 1. คณาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับความรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดท า 

   ข้อมูลด้านงานวิจัยหรือด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ความส าเร็จ 1. คณาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดท าข้อมูลทาง 
    บรรณานุกรมส าหรับการวิจัยหรืองานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การใช้งานโปรแกรม 
EndNote  ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
โปรแกรม EndNote และสามารถใช้งานส าหรับการจัดท าข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้น
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมได้รับความรู้และเทคนิคในการใช้โปรแกรม 
EndNote มากขึ้นท าให้การเชื่อมผลการวิจัยกับบรรณานุกรมและสารบรรณมีความสอดคล้องกับและเพ่ืมความ
สะดวกในการท างานมากยิ่งขึ้น 
  

 



 

แผนการจัดการความรู้ที่ 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  บรหิารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 
1. สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Branding and Recognition)   
2. พัฒนาระบบบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่            
ความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

13. การใช้งาน Google meet 
และโปรแกรม Zoom 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุุบันมีการ
ปฏิบัติงาน การประชุม อบรม 
สัมมนา ในรูปแบบออนไลน์
เป็นส่วนมาก 

- อบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ 
 

- บุคลากรสาย
สนับสนนุ 24 คน 
 

-  บุคลากรทุกกลุ่ม
งานสามารถใช้
งาน google 
meet และ 
โปรแกรม Zoom 
เพ่ือรองรับ 
การด าเนินงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

28 
พฤษภาคม 

2564 

รวมทั้งสิน 25 คน 
1. กล่มุงาน
ส่วนใหญ่มีการ
น า Google 
Meet และ
โปรแกรม 
Zoom ในการ
จัดประชุมมาก
ขึ้น บุคลากร
เกิดทักษะใน
การใช้งานมาก
ขึ้น 

- งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 
 

14. แนวทางการเขียนข่าวและ
การบริหารจัดการการ
ประชาสัมพนัธ์และสื่อสาร
องค์กร 
วัตถุประสงค์ 

- อบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ 
 

- บุคลากรสาย
วิชาการ 1 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนนุ 19 คน 
 

-  บุคลากรคณะ
เภสัชศาสตร์ 
สามารถใช้
หลักการในการ
เขียนข่าว และ

16 สิงหาคม 
2564 

 

รวมทั้งสิ้น 20 
คน 
- การ
ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารคณะมี
ความรวดเร็ว 

- งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 
 



 

องค์ความรู้ วิธีการสู่            
ความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อให้บุคลากรคณะเภสัช
ศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการเขียนข่าวให้ทันสมัย 
รวดเร็ว และเป็นรูปแบบ
เดียวกันและสามารถเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารคณะ
และสื่อสารองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์
ข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

และเป็นระบบ
มากข้ึน ทั้งนี้
คณะกรรมการ
งาน
ประชาสัมพนัธ์ 
ยังมีแผนพฒันา
ปรับปรุงการ
ประชาสัมพนัธ์
และสื่อสาร
องค์กรในปี
ถัดไป 



 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง การใช้งาน Google meet และโปรแกรม Zoom 

 (โครงการปีงบประมาณ 2564) 
 
วันที่จัด    วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.  
สถานที่จัด   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  25 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน    1 คน   
    บุคลากรคณะเภสัชศาตร์   จ านวน  24 คน 
ผู้บรรยาย/วิทยากร  ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย     รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
    นายอิศราวุธ สายมาศ  ช่างเทคนิค 
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
     
 

 
การใช้งาน Google Meet และโปรแกรม Zoom 

  
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และนายอิศราวุธ สายมาศ 

ต าแหน่ง ช่างเทคนิค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  (KM) เรื่อง การใช้งาน Google Meet และโปรแกรม Zoom ให้แก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ที่สนใจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 
ซึ่งปัจจุุบันมีการปฏิบัติงาน การประชุม อบรม สัมมนา ในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนมาก รายละเอียดดังนี้ 
 

การใช้งาน Google Meet  
การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet 

 ผู้ใช้โปรแกรม Google Meet สามารถใช้งานได้เลย ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม โดยใช้งานผ่าน
โปรแกรม เว็บบราวเซอร์ ได้แก่ Google Chrome, FireFox  ส่วนการใช้งานบนมือถือ หรือแท็บแล็ต        ต้อง
ติดตั้งโปรแกรม เพ่ือการใช้งาน 

ส าหรับการเข้าร่วมประชุม สามารถท าได้ด้วยกัน 2 วิธี โดยผู้ที่ไม่มีอีเมล @ubu.ac.th ก็เข้าร่วม
ประชุมได้ ดังนี้ 

    การเข้าร่วมประชุมด้วย Google Meet ID 
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ ของ Google Meet  หรือพิมพ์ url ตาม https://meet.google.com/  

    2.   Sign in หรือ ลงชื่อเข้าใช้  ด้วย  account “@ubu.ac.th” ส าหรับที่ไม่มีอีเมล @ubu.ac.th ก็
เข้าร่วมประชุมได้ และกดปุ่ม Next เพ่ือท าการเข้าสู่ระบบ 

     3.   หลังจากท าการ เข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว จะพบกับหน้าจอหลักของโปรแกรม Google Meet จากนั้น
ให้ท าการคลิ๊กที่ปุ่ม เข้าร่วมหรือเริ่มการประชุม 

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://www.google.com/chrome/
https://www.mozilla.org/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/


 

     4. เมื่อคลิ๊กปุ่ม เข้าร่วมหรือเริ่มการประชุม แล้ว ระบบ ก็จะให้ตั้งชื่อห้องประชุม ในขั้นตอนนี้     
เราจะตั้งชื่อห้องประชุม หรือไม่ตั้งชื่อก็ได้ ถ้าหากไม่ต้องการตั้งชื่อห้องประชุม ก็กดปุ่ม ต่อไป ได้เลย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     5. ในขั้นตอนนี้ เป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้าหากเข้าใช้งานครั้งแรก ต้องคลิ๊ก

ปุ่ม Allow เพ่ืออนุญาต ให้สามารถใช้งานกล้องและไมโครโพนได้ ซึ่งเราสามารถเปิดหรือปิด ไมโครโพนและ
กล้องได้ โดยกดปุ่มรูปกล้องหรือไมโครโพน ให้เป็นสีแดง จากนั้นก็สามารถกดปุ่ม เข้าร่วมเลย เพ่ือร่วมการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุม VOC ด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งท่ี 3 

ประชุม VOC ด้านการผลิตบัณฑิต คร้ังท่ี 3 



 

 
     6. เมื่อเข้าห้องประชุมได้แล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของห้องประชุม โดยจะมี  ลิ้งค์ ของ

ประชุม แสดงไว้ด้วย เราสามารถ คัดลอก หรือ copy ลิ้งค์ห้องประชุม แล้วเอาไปส่งให้กับผู้ที่เราต้องการให้เข้า
ร่วมประชุมด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ในการใช้ห้องประชุม ก็จะมีเครื่องมือหรือเมนูการใช้งาน ให้เลือกใช้งานอยู่ โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม

หลักๆ ได้ 5 กลุ่มตามภาพด้านล่าง ดังนี้ 
หมายเลข 1 คือ กลุ่มเมนูผู้ใช้งาน สามารถดูผู้ที่อยู่ในห้องประชุมได้ สามารถพูดคุยผ่านการ Chat ได ้
หมายเลข 2 คือ เมนูการดูรายละเอียดของห้องประชุม 
หมายเลข 3 คือ เมนูเอาไว้เปิด-ด กล้องเว็บแคม หรือบาง version อาจจะมีปุ่มควบคุม 3 ปุ่ม คือ 

ปุ่มรูปไมโครโฟน : เอาไว้เปิด/ปิด ไมโครโฟนของเราเอง 
ปุ่มรูปวางสาย : เอาไว้ท าการวางสายหรือต้องการออกจากห้องประชุม หรือสิ้นสุดการประชุม 
ปุ่มรูปกล้องวิดโอ : เอาไว้เปิด/ปิด กล้องเว็บแคม 

หมายเลข 4 คือ เมนูที่เอาไว้แชร์หน้าจอหรือน าเสนอหน้าจอ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม อย่างเช่น ใช้น าเสนอ
โปรแกรม MS Power point 

หมายเลข 5 คือ เมนูอ่ืนๆ เช่น เมนูบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุม VOC ดา้นการผลิตครั้งที ่3 

meet.google.com/cyj-dzqw-mfd 

 

 

https://www.office.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ถ้าหากต้องการแชร์หน้าจอ หรือน าเสนอไฟล์ Word / Excel / MS Power point หรือไฟล์วิดีโอต่างๆ 

ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมหรือนักศึกษา ที่อยู่ในห้องประชุม ก็สามารถท าได้ โดยใช้เมนู น าเสนอทันที (หมายเลข 4 
ตามภาพด้านบน) เมื่อเรากดปุ่ม น าเสนอทันที ก็จะมีการน าเสนออยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ การน าเสนอทั้งหน้าจอ, 
น าเสนอเป็นหน้าต่าง และน าเสนอกับแท็บ Chorme 

 แบบที่ 1 การน าเสนอทั้งหน้าจอ เป็นการแชร์ทั้งหน้าจอของเรา ให้กับผู้เข้าประชุมเห็น     
เหมาะกับการน าเสนอ ที่ต้องเปิดหลายโปรแกรม สามารถสลับไปมาได้ 

แบบที่ 2 การน าเสนอแบบหน้าต่าง เป็นการแชร์เฉพาะหน้าต่าง หรือบางโปรแกรม ที่เราต้องการให้
ผู้เข้าประชุมเห็น เท่านั้น แต่ว่าการแชร์หน้าจอแบบนี้เราต้องการเปิดโปรแกรม ที่ต้องการแชร์ ไว้ล่วงหน้าด้วย เมื่อเรา
กดปุ่ม น าเสนอทันท ีและเลือกเป็นแบบหน้าต่าง ก็จะมีโปรแกรมขึ้นมาให้เลือก จากนั้นก็กดปุ่มเสนอ Share ได้เลย 
  แบบที่  3 การน าเสนอแบบแท็บ Chrome เหมาะส าหรับการแชร์แบบที่วีดี โอ หรือ
ภาพเคลื่อนไหว โดยเลือกแท็บที่ต้องการเช่น Youtube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.office.com/
https://www.youtube.com/


 

 
 9. ถ้าหากต้องการบันทึกการประชุมไว้เป็นไฟล์วิดีโอ ก็สามารถท าได้ โดยให้กดที่ปุ่ม จุดสามจุด  (   )  จากนั้น

เลือกเมนู บันทึกการประชุม เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น ไฟล์วิดีโอ ที่บันทึกไว้ ก็จะถูก save ไว้ที่  Google Drive ของเรา
อัตโนมัติ ไฟล์จะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Meet Recordings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การเข้าร่วมประชุมโดยใช้ลิ้งค์ของห้องประชุม 
1. ผู้รับผิดชอบการประชุมจะเป็นผู้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่าน google calendar  
2. ผู้รับผิดชอบการประชุม copy ลิ้งค์การประชุมไปยังผู้เข้าร่วมประชุม หรือผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อคลิก 

“เข้าร่วม” ก็สามารถกดลิ้งค์ในปฏิทินของตนเองได้เลย 
3. เมื่อเราได้ลิ้งค์ห้องประชุมมาแล้ว ให้ท าการคลิ๊กที่ลิ้งค์ห้องประชุม จากนั้นท าการกรอกชื่อที่จะใช้ร่วม

ประชุม แล้วก็กดปุ่ม Ask to join ก็จะเข้าร่วมประชุมได้ทันที 
 
 

ลักษณะน ำเสนอแบบหน้ำต่ำง
สำมำรถเลือกไฟล์ word / Excel / 
Power point ที่ต้องกำรน ำเสนอได้ 
เมื่อเลือกไฟลท์ี่ต้องกำรแล้วกดปุม่ 
share ได้เลย ดังภำพ 

https://drive.google.com/


 

การใช้งานโปรแกรม Zoom 
  • โปรแกรม Zoom เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์รองรับ

ระบบปฏิบัติการ ทั้ง Windows, Mac OS, iOS และ Android สามารถประชุมร่วมกันได้จ านวนมาก 
• สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้ 100 คน  
• การเข้าใช้โปรแกรม Zoom ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งาน ซึ่งโปรแกรม Zoom สามารถใช้งานได้ผ่าน

สองช่องทาง คือ ช่องทางสมาร์ทโฟนหรือผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใดก็ได้  
• การใช้งานโปรแกรม Zoom แบบ Basic Personal Meeting Free สามารถใช้ได้นาน 40 นาที ต่อ

รอบการประชุม 
• ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป สามารถใช้งานได้ฟรี โดยใช้งานได้ครั้งละ 40 นาที และมีผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ 

100 คน โดยเข้าผ่าน account ส่วนตัว 
• ส าหรับผู้ใช้งานลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถใช้งานได้ครั้งละไม่จ ากัดเวลา และมี

ผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุด 300 คน โดยเข้าใช้งานผ่าน account @ubu.ac.th 
ขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom 
 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   



 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน Google meet และโปรแกรม Zoom 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ 
 

1. ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ วิทยากร 
2. นายอิศราวุธ สายมาศ ช่างเทคนิค วิทยากร 
3. นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
ผู้เข้าร่วม 

4. นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช านาญการพิเศษ 

ผู้เข้าร่วม 

5. นายทยากร วริทธานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
6. นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
7. นางนิธินันท์ สุยะลา บุคลากรช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
8. นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
9. นางสาวสุขุมา พวงมะลิ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
10. นางวรรณา พุ่มพฤกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
11. นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
12. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน ผู้เข้าร่วม 
13. นายธนพัต วิสาพล  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน ผู้เข้าร่วม 
14. นางสาวดารุณี นามห่อ ผู้ปฏิบัตงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
15. นางอนุพร กลางค า ผู้ปฏิบัตงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
16. นางธนาพา เชียงแสน ผู้ปฏิบัตงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
17. นางสาวสุดารัตน์ ท านุ ผู้ปฏิบัตงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
18. นางประไพจิตร สาตะรักษ์ ผู้ปฏิบัตงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
19. นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 
20. นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 
21. นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
22. นางสาวปฐมพร ยังมงคล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
23. นางสาวเสาวลักษณ์ ภูผล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
24. นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
25. นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้เข้าร่วม/ผู้จดบันทึก 

 
 
 
 



 

การวัดและประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การใช้งาน Google Meet และโปรแกรม Zoom  

 
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ       

   โรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุุบันมีการปฏิบัติงาน การประชุม อบรม สัมมนา ในรูปแบบออนไลน์    
   เป็นส่วนมาก   

ตัวช้ีวัด   1. บุคลากรทุกกลุ่มงานสามารถใช้งาน google meet และ โปรแกรม Zoom เพ่ือรองรับ 
      การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความส าเร็จ  1. บุคลากรทุกกลุ่มงานมีทักษะในการใช้งาน google meet และ โปรแกรม Zoom เพ่ือ 
      รองรับการด าเนินงานมากขึ้น 
 
 งานประกันคุณภาพฯ ได้ด าเนินการติดตามการใช้ Google Meet และโปรแกรม Zoom ในบุคลากร
ทุกกลุ่มงานหลังจากผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปแล้ว พบว่า กล่มุงานส่วนใหญ่มีการน า Google Meet และ
โปรแกรม Zoom ในการจัดประชุมมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 
ในปัจจบันยังมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ส่วนใหญ่การประชุมจะเป็นรูปแบบผสมสานทั้ง online และ 
onsite บุคลากรมีการน าโปรแกรมดังกล่าวมาใช้และเกิดทักษะในการใช้งานมากขึ้น 
 

  



 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง แนวทางการเขียนข่าวและการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

 (โครงการปีงบประมาณ 2564) 
 
วันที่จัด    วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.  
สถานที่จัด   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  20 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์  จ านวน 15 คน 
ผู้บรรยาย   นายเพลิน วิชัยวงศ์   
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
     

 
 

แนวทางการเขียนข่าวและการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
 
 นายเพลิน วิชัยวงศ์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ สังกัดงานประชาสัมพันธ์และชุมชน
สัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการเขียนข่าวและ
การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ให้แก่บุคลากรที่สนใจ เพ่ือให้บุคลากรคณะเภสัช
ศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนข่าวให้ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นรูปแบบเดียวกันและสามารถ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะและสื่อสารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 

 ประเภทการเขียนข่าว 
- กิจกรรมต่างๆ ตามพันธิจหลักขององค์กร กิจกรรมนักศึกษา  
- กิจกรรมความส าเร็จ การสร้างชื่อเสียง 
- ประเด็นนโยบาย ประกาศ มาตรการขององค์กร 
- ผลงานการศึกษาวิจัย นวัตกรรม 
- การเชิญชวน รณณงค์ ปลูกจิตส านึก 
- การสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
- การลงนามความร่วมมือ ข้อตกลงความร่วมมือ 
- กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) หรือการมีส่วนร่วมต่างๆ  

 ช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 
- ผู้บริหาร (เชิงนโยบาย) 
- ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
- ปฏิทินกิจกรรม 
- ข้อมูลจากสื่อโซเชียล 
- คิดประเด็นข่าว สร้างข่าวตามสถานการณ์ 
- เหตุการณ์เฉพาะกิจ 



 

 หลักการเขียนข่าว 
- ใคร (หน่วยงานที่จัด) 
- ท าอะไร 
- ที่ไหน 
- เมื่อไหร่  (วัน / เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม) 
- ท าไม  
- อย่างไร (ประกอบด้วยอะไรบ้าง ) 

 โครงสร้างการเชียนข่าว 
1. พาดหัวข่าว (ควรมีความโดดเด่น สื่อให้รู้ว่าข่าวอะไร) 

- จับประเด็น หาค าส าคัญ  
- เขียนออกมาเป็นประโยค อาจใช้ค าย่อ  ค าร่วมสมัย  
- แบ่งประโยค พากหัวข่างบรรทัดเดียว หรือ 2 บรรทัด  
- ท าให้ประโยคสั้นลง กระชับ สื่อความหมายได้ ลองจัดค าประโบคยังสื่อความหมายได้ตามท่ีต้องการ 

2. ความน า  
- ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ให้ได้ครบที่สุด 

3. ส่วนเชื่อม 
- เป็นส่วนต่อระหว่างควงามน ากับเนื้อข่าว ขายประเด็นของเรื่อง 

4. เนื้อหา (อาจไม่มีก็ได้) 
- เป็นข้อเท็จจริง เนื้อหาทั้งหมดของข่าว ช่วยให้วรรคความน าได้ในความชัดเจนขึ้น 
- ชื่อบุคคลให้ข้อมูล ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้ร่วมกิจกรรม 

5. ทิ้งท้าย สรุปข่าว 
 ข้อควรระวังในการเขียนข่าว 
1. ชื่อ/นามสกุล สะกดให้ถูกต้อง 
2. ยศ ต าแหน่ง ให้ตรงกับความจริงและเป็นปัจจุบัน 
3. ค าน าหน้าชื่อ 
4. การใช้อักษรย่อ และตัวย่อต่างๆ 
5. ไม่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไป 
6. การเขียนตัวเลข ถ้ามีจ านวนมากอาจใช้อักษรแทน หรือใช้ค าว่าประมาณ 
7. หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยาก 
 ช่องทางการเผยแพร่สื่อ 
- Social media FB (ม.อบ./นักศึกษา/บุคลากร) Youtube Tiktok Line TW 
- เพจต่างๆ  - ที่นี่ ม.อุบล ม.อุบล สื่อสารองค์กร ม.อุบล พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.อุบล 

 เว็บไซต์ 
- สื่ออ่ืนๆ  เช่น หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ ป่ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
- รายการโทรทัศน์ 
- กรณีต้องการประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด สามารถประสานงานที่งานปชส.ได้ 
- คณะจะมอบให้ใครดูแลในการเสนอข่าวเองบนเว็บไซต์ม.อบ. สามารถแจงชื่อและอีเมล์ได้ที่งาน ปชส. 

 การก าหนดภาพข่าวและการพาดหัวข่าว 
- ใช้พ้ืนน้ าเงิน ตัวอักษระสีขาว/เหลือง (สีประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) หรือ 



 

- ใช้พื้นสีเขียว ตัวอักษรสีขาว (สีประจ าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
- โพสต์โดย.... วันที่......สามารถน า บทน า (ใคร อะไร ที่ไหน อย่างไร) มาเป็นตัวพาดข่าวก็ได้ 

 
ตัวอย่าง 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เร่ืองแนวทางการเขียนข่าวและการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

 
          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการเขียนข่าวและการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร ให้แก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร๋ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ช้ัน 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร ์ท้ังนี้ ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ได้ให้เกียรตกิล่าวถึงความส าคญั
ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในงานที่รับผิด
ขอบให้มีความน่าสนใจ โดดเด่น มีความทันสมัย รวดเร็ว และเป็นรูปแบบเดียวกัน สามารถเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารคณะและสื่อสารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว  
          คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรับเกียรติจาก นายเพลิน วิชัยวงศ์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่บุคลากรคณะ
เภสัชศาสตร์ โดยวิทยากรได้กล่าวถึง โครงสร้างภาระหน้าที่ของคณะท างานสื่อสารองค์กร ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะท างานสื่อสารภาพลักษณ์ คณะท างานสื่อสารภายใน และคณะท างานสื่อสารภายนอก รวมถึง
การบรรยายเกี่ยวกับประเภทการเขียนข่าว ช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร หลักการเขียนข่าวที่ถูกต้อง และ
โครงสร้างการเขียนข่าวซึ่งประกอบด้วย พาดหัวข่าว ความน า ส่วนเช่ือม เนื้อหา และบทสรุป นอกจากน้ี บุคลากร
คณะเภสัชศาสตร์ยังได้ รับความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานงาน info graphic ผ่านโปรแกรม canva              
โดยนายชูไท วอทอง ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Canva มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
รูปแบบ info graphic เพื่มเพิ่มความน่าสนใจของข่าวสาร  
          ทั้งนี้ คณะเภสัชศษสตร์ มีแผนการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือให้
การเผยแพร่ข่าวสารมีความรวดเร็ว และเป็นรูปแบบเดียวกัน โดยจะน าความรู้ที่ได้ไปผนวกกับระบบสารสนเทศ
ของคณะ เพื่อให้การด าเนินงานมีความสะดวก คล่องตัว และไม่เพิ่มภาระงานให้แก่บุคลากรต่อไปอนาคต 

 



 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง แนวทางการเขียนข่าวและการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. นายเพลิน วิชัยวงศ์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ วิทยากร 
2. ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้เข้าร่วม 
3. นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 
4. นางนิธินันท์ สุยะลา บุคลกรช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
5. นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
6. นางสาวสุขุมา พวงมะลิ นักวิชาการศึกษาข านาญการ ผู้เข้าร่วม 
7. นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
8. นางสาวดารุณี นามห่อ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
9. นางสาวิตรี สอนพงษ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
10. นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
11. นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
12. นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
13. นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
14. นางอนุพร กลางค า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
15. นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
16. นางสาวปฐมพร ยังมงคล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
17. นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
18. นายอิศราวุธ สายมาศ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
19. นางสาวสมพร นันทะเสน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
20. นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้เข้าร่วม/ 

ผู้จดบันทึก 
 
  



 

การวัดและประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง แนวทางการเขียนข่าวและการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

 
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือให้บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนข่าวให้ทันสมัย  

    รวดเร็ว และเป็นรุปแบบเดียวกัน และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะและ
การสื่อสารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 1. บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ สามารถใช้หลักการในการเขียนข่าว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
    ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ความส าเร็จ 1. คณะได้แผนการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
 2. บุคลากรมีแนวทางในการเขียนข่าวและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกัน  
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง แนวทางการเขียนข่าวและ
การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้แก่บุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรคณะ
เภสัชศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนข่าวให้ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นรุปแบบเดียวกัน และ
สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะและการสื่อสารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการ
งานประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ได้ก าหนดนโยบายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่าน
ปฏิทิน google calendar “ปฏิทินงานประชาสัมพันธ์” และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะด าเนินการแจ้ง
เวียนให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน ด าเนินการแจ้งปฏิทินกิจกรรมผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประสานผู้รับผิดชอบ
ในการบันทึกภาพกิจกรรมและเผยแพร่กิจกรรม ดังรายละเอียดดังนี้ 

 



 

 

 
 
ทั้งนี้หลังจากที่คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวแล้ว พบว่าการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะมีความรวดเร็ว และเป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ยังมี
แผนพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในปีถัดไปดังนี้ 
 



 

 




